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De wegen worden steeds smaller, met mooie 
eiken erlangs, bosjes en weilanden wisselen 
elkaar af. Na wat zoeken staan we aarzelend 
voor een hek met daarachter een stukje bos 
en een smal, met pijpenstrootje overgroeid 
paadje. Is dit de ingang van het kampeerter-
rein?

De terreinen van de NTKC, de 

Nederlandse Toeristen Kampeer 

Club, zijn heel eenvoudig, net als 

de manier van kamperen. Geen 

groter compliment voor een terrein 

dan dat het niet als kampeerterrein 

te herkennen is als er geen tenten 

staan.

De NTKC is een organisatie die het 

eenvoudig kamperen hoog in het 

vaandel heeft. Uitgangpunt van 

de vereniging is het kamperen in 

kleine tenten en voor oudere leden 

eventueel, met toestemming van het 

bestuur, in een klein caravannetje. 

De organisatie heeft 22 terreinen in 

Nederland in beheer, meestal zelfs 

in eigendom. De leden verzorgen 

zelf de exploitatie van de terreinen. 

De inschrijving en betaling wor-

den door de kampeerders onder-

ling geregeld. Ook de inrichting, 

schoonmaak en het onderhoud is in 

handen van de leden. De terreinen 

zijn over het algemeen betrekkelijk 

klein in oppervlakte maar meestal 

ruim van opzet, zodat de tentplek-

jes ver uit elkaar liggen. Het gevoel 

van kamperen in de vrije natuur 

is daardoor veel groter dan op een 

volgepropt grasveldje. Zolang de 

kampeerdoelstelling in tact blijft is 

er veel vrijheid in de wijze van be-

heer van de terreintjes.

Vochtige en droge heideveldjes
Het terrein waar wij ons hart aan 

verpand hebben, het Masterveld, 

ligt in de omgeving van Winters-

wijk tegen de Duitse grens. De 

directe omgeving bestaat uit een 

kleinschalig coulissenlandschap dat 

floristisch heel interessant is. De bu-

ren van het terrein, Staatbosbeheer 

en het Gelders Landschap, voeren 

projecten uit die erop gericht zijn de 

oorspronkelijke flora van het gebied 

terug te krijgen.

De beheerders van het Masterveld 

hebben jaren geleden al besloten om 

bij dat beleid aan te sluiten en te kij-

ken wat de mogelijkheden zijn om 

het kampeerterrein zelf als natuur-

gebied te beheren. Dat lijkt tegen-

strijdig, maar bij de NTKC is dat 

niet zo. Het doel is niet om zoveel 

mogelijk tenten per oppervlakte te 
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realiseren, maar om een aangename 

wijze van eenvoudig kamperen te 

bevorderen. Rust en respect voor de 

natuur zijn expliciete uitgangspun-

ten voor deze stijl van kamperen. 

De kern van het terrein zijn twee 

heideveldjes en een (gegraven) poel. 

Het ene heideveldje bestaat uit een 

droog en een vochtig deel en het 

andere is tamelijk nat. Het lage pro-

fiel van de heideveldjes is ontstaan 

doordat in het verleden de toplaag is 

afgegraven als beheermaatregel.

ʻMetwarkersʼ
Zoals overal is ook hier de natuur 

onstuitbaar. Vooral berken, bramen 

en pijpenstrootje maken het terrein 

in korte tijd onherkenbaar. Bomen 

blijken opeens in een paar jaar tijd 

fors te groeien, met als gevolg veel 

meer schaduw dan bedoeld. 

Een paar keer per jaar houden de 

leden van de club werkdagen. Rond 

het Masterveld is in de loop der 

jaren een vaste groep ontstaan die 

zich met de ontwikkelingen ven het 

terrein verbonden voelt en van de 

werkdagen op het terrein telkens 

weer een gezellig evenement ma-

ken. Ook nieuwe leden worden door 

de sfeer geïnspireerd en de groep 

groeit. 

Het doel van het onderhoud is 

tweeledig: de kampeerplekjes intakt 

houden en de natuur op het ter-

rein een kans geven. Maar het doel 

is ook om kampeerders te betrek-

ken bij het belang van natuur en 

de kwaliteit ervan. Voor iedereen 

is wat te doen, met de hand jonge 

berkjes en dennen uittrekken, te 

groot geworden opschot afknip-

pen, afgemaaid pijpenstrootje bijeen 

harken en afvoeren. De kinderen 

slepen met mooie takken voor een 

hut. Iemand stapelt het hout bij de 

kampvuurplaats volgens de regelen 

van de kunst, gevolgd door iemand 

die het doet volgens zijn regelen... 

Iedereen is vrij om dat werk te doen 

dat hij of zij fysiek aankan. Alleen 

voor het werken met de bosmaaiers 

en motorzaag wordt een uitzon-

dering gemaakt, dat gebeurt door 

gediplomeerde werkers.

Bijzondere vondsten worden samen beke-

ken. Hier bloeiende klokjesgentiaan, even 

gemarkeerd met een rode lepel.

Voor iedereen is wat te doen.

Oase def 3-09 06-09-2009, 16:0923

creo




24                        Oase herfst 2009

Regelmatig gebeurt het dat er tij-

dens het werk iets bijzonders te zien 

is, een zeldzame loopkever, een 

salamander of kikker, een bijzon-

dere plant. Daar wordt met elkaar 

naar gekeken en eventueel wordt 

de plek gemarkeerd voor de andere 

‘metwarkers’. Op het terrein groeit 

kleine zonnedauw en sinds kort 

klokjesgentiaan, ook moeraswolfs-

klauw is gevonden. Geen slechte 

score voor een kampeerterrein.

Natuur ervaren
Op dit kampeerterrein zijn de kin-

deren in hun element, onze dochter 

vond het geweldig om als driejarige 

alleen op het terrein rond te wande-

len. Het terrein is groot genoeg voor 

een ervaring van uitgestrektheid en 

natuur, klein genoeg om een brul-

lend kind te traceren. Doordat er 

maar weinig mensen tegelijk kam-

peren, weet iedereen ook waar een 

kind thuishoort, een prettig idee. 

Tijdens de werkdagen ontstond 

vanuit de aanwezige kinderen het 

plan om een stukje bos als speelter-

rein in te richten. Tot nu toe wer-

den de hutten telkens opgeruimd, 

tot verdriet van de kinderen. In 

een dag tijd werd er een stukje met 

strategische ligging, op aanwijzing 

van de kinderen, voorzien van een 

takkenril, takken als bouwmateri-

aal, hanteerbare stukken stam, een 

‘houtwip’ en een mooi bord: ‘Speel-

master’. Niets is een constructie in 

wettelijke zin en de kinderen mogen 

het verder zelf ontwikkelen en ‘aan-

klooien’, gestimuleerd indien nodig. 

Het grote werk
Niet al het onderhoud op het terrein 

kan door de eigen leden worden 

uitgevoerd. Er zijn activiteiten die 

te grootschalig of te specialistisch 

zijn. Voor dergelijke werkzaamhe-

den is in de Achterhoek een or-

ganisatie actief die wordt in gezet 

bij het landschapsonderhoud: het 

PAN. PAN staat voor Particulier 

Agrarisch Natuurbeheer en bestaat 

uit een coöperatieve vereniging en 

een ondersteunende stichting. Het 

doel van het PAN is om de kwaliteit 

van het kleinschalige cultuurland-

schap, de natuur en de duurzame 

landbouw en recreatie te bevorde-

ren. Waar mogelijk wordt gebruik 

gemaakt van overheidssubsidies. 

Het werk wordt uitgevoerd door 

plaatselijke agrariërs. Dankzij deze 

werkwijze worden karakteristieke 

kleinschalige landschapselementen 

in de omgeving van Winterswijk 

beschermd of hersteld. Tegelijker-

tijd is het voor de kleine boeren 

die het uitvoerende werk doen een 

extra bron van inkomsten. Enkele 

jaren geleden is op het Masterveld 

door het PAN de toplaag van de 

(huidige) heideterreintjes verwij-

derd evenals de grotere bomen die 

er toen stonden. Zo sluit het terrein 

steeds beter aan bij de kwaliteit van 

natuur en landschap van het omlig-

gende gebied.

Kamperen op een dergelijk terrein 

geeft het gevoel van wild kamperen 

in de natuur. Een gevoel dat je bin-

nen de Nederlandse grenzen ner-

gens op legale wijze kunt ervaren. 

Het is waarschijnlijk ook dat gevoel 

dat ervoor zorgt dat de kampeerders 

zorgvuldig met het terrein omgaan 

en het ieder jaar weer een beetje 

mooier is.

Informatie over de NTKC:

www.kampeerclub.nl

Kinderen kunnen meewerken, zelf het 

terrein verkennen maar ook lekker ‘aan-

klooien’.
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